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Hösten 2006 var på många håll besvärlig ur
såsynpunkt. Stora mängder nederbörd under
första halvan av september gjorde det svårt
att komma ut, med en sen sådd som följd.
Andra halvan av september var dock varm.
Fuktigt och varmt väder i oktober gjorde att
höstsådden etablerade sig bra.
Vintern var skonsam mot grödorna, inte
mycket försvann till våren. Viss utvintring
av höstoljeväxter, medan spannmålen såg
bra ut med i stort sett inga utvintringsskador,
varken av köld eller svamp.
April månad var väldigt varm jämfört med
normalåret, varför utvecklingen av höstgrödorna gick väldigt fort. I vårt område kom som
exempel höstvete in i stadie 30 första veckan
i maj, vilket är ca 8-10 dagar tidigare än normalt. Sådden påbörjades i påskhelgen, alltså
början av april vilket är något tidigare än normalt. Utvecklingstakten på stråsäden lugnade
ner sig under maj och kom så småningom in i
den normala. Utvecklingen av höstgrödorna
var bra, jämna och väl utvecklade. Vårsäden
och oljeväxterna var tämligen normala, på en
del håll kan man kanske säga att utvecklingen
var något sämre än normalt. I stora delar av
SVEA-området hade vi under april och maj en
lägre nederbörd än normalt, vilket framförallt

märktes på vårsådden. Gödslingseffekter i
höstvete syntes ganska länge under våren.
Svampsjukdomar som fanns i bestånden
utvecklades inte alls under våren.
Under första halvan av juni månad var
förhållandena för växtodlingen torra och
varma. Förutsättningarna för vallskörd var
bra. Axgången för spannmålen gick fort och
beståndsutvecklingen gick från stadie 45
till 57 på bara någon vecka. I samband med
midsommar så gick vi in i en ostadigare och
svalare väderperiod.
Juli månad var relativt normal ur temperatursynpunkt, vilket nuförtiden känns som
svalt. Nederbörden var lägre än normalt.
Detta gjorde att grödorna ﬁck möjlighet att
utvecklas i lugn takt. Tidigare år har vi ju
drabbats av en del brådmognad.
Skörden inleddes kring den 10 augusti för
höstvetet med höga skördar av god kvalitet.
Vårsäd och oljeväxter gav en betydligt större
variation i skörd och kvalitet.
Sådden på hösten 2007 var besvärlig, kallt
och ostadigt väder under slutet av augusti och
första halvan av september gjorde att sådden
blev sen. Under senare delen av hösten så har
dock vädret varit milt, varför det i december
var grönt på många skiften.
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